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มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 710 - ข้อมูลเปรียบเทียบ - ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทยีบ ที�เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดย International Auditing and Assurance Standards Board ( IAASB) ขอ ง International Federation of Accountants (IFAC) ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และทาํซํ%าโดยได้รับอนุญาตจาก IFAC  ทั%งนี% ขั%นตอนในการแปลมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาจาก IFAC และการแปลนี% ได้ดาํเนินการตาม “แถลงการณ์นโยบาย - นโยบายในการแปลและทําซํ �ามาตรฐานที�ออกโดย IFAC” ข้อความของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศทั%งหมดที�ได้รับการอนุมัติคือข้อความที�เผยแพร่เป็นภาษาองักฤษโดย IFAC ข้อความภาษาอังกฤษของ มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ รหัส 710 - ข้อมูลเปรียบเทยีบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ © 2010 สงวนลิขสิทธิ8โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ข้อความภาษาไทยของ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 (ปรับปรุง) - ข้อมูลเปรียบเทยีบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ © 2012 สงวนลิขสิทธิ8โดย the International Federation of Accountants (IFAC) ต้ น ฉ บั บ  : Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-052-6 เนื� องจาก International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants ( IFAC)  ได้ เผ ยแพ ร่  Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2 0 1 6 -2 0 1 7 Edition เมื�อวันที� 20 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (ISBN: 978-1-60815-318-8) ซึ�งมีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีหลายฉบับตาม Addressing disclosures in the audit of financial statements project และ Auditor Reporting project ดังนั%น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงปรับปรุง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 - ข้อมูลเปรียบเทียบ – ตัวเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ (แปลจาก ISA710, Comparative Information – Corresponding Figures and Comparative Financial Statements) โดยปรับปรุงเนื% อหาและถ้อยคาํบางส่วนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงข้างต้น (ดังแสดงในส่วนที�แรเงา) สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินที�มีงวดสิ%นสุดในหรือหลังวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แต่เนื�องด้วยข้อกาํหนดที�สาํคัญของมาตรฐานการสอบฉบับนี% ไม่เปลี�ยนแปลง ดังนั%น วันถือปฏิบัติของมาตรฐานการสอบบัญชีนี% จึงเป็นวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปเช่นเดิม ซึ�งสอดคล้องกับวันถือปฏบัิติที�ระบุไว้ใน Handbook 2016-2017 Edition ของ IFAC   
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มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 710 ขอ้มูลเปรียบเทียบ - ตวัเลขเปรียบเทียบและงบการเงินเปรียบเทียบ 
(ถอืปฏบิตักิบัการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับงวดสิ�นสดุในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555) สารบญั   ย่อหนา้ที
 คํานาํ  ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี%  1 ลักษณะของข้อมูลเปรียบเทยีบ 2 - 3 วันถือปฏบัิติ 4 วตัถุประสงค ์ 5 คําจํากดัความ 6 ขอ้กําหนด   วิธกีารตรวจสอบ 7 - 9 การรายงานการตรวจสอบ 10 - 19 การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื�น  วิธกีารตรวจสอบ ก1 การรายงานการตรวจสอบ ก2 – ก13 ภาคผนวก   ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี    มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 710 (ปรับปรุง) “ข้อมูลเปรียบเทยีบ - ตัวเลขเปรียบเทยีบและงบการเงินเปรียบเทยีบ” ควรอ่านร่วมกับ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 “วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี”      
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คํานาํ ขอบเขตของมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบันี�  1. มาตรฐานสอบบัญชีฉบับนี% เกี�ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลเปรียบเทยีบในการตรวจสอบงบการเงิน ในกรณีที�งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน หรืองบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ ให้นาํข้อกาํหนดและแนวทางปฏบัิติของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5101 มาถือปฏบัิติสาํหรับการตรวจสอบยอดยกมา  ลกัษณะของขอ้มูลเปรียบเทียบ  2. ลักษณะของข้อมูลเปรียบเทียบซึ�งนําเสนอในงบการเงินของกิจการขึ% นอยู่กับข้อกาํหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง โดยแนวทางที�ใช้กันแพร่หลายสาํหรับความรับผิดชอบในการรายงานของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลเปรียบเทยีบดังกล่าวมีอยู่ 2 แนวทาง ได้แก่ ตัวเลขเปรียบเทยีบและงบการเงินเปรียบเทยีบ ซึ�งแนวทางที�จะนาํมาใช้มักถูกกาํหนดโดยกฎหมายหรือข้อกาํหนด แต่อาจถูกกาํหนดไว้ในข้อตกลงในการตอบรับงานได้เช่นเดียวกัน 3. ความแตกต่างที�สาํคัญของรายงานการตรวจสอบ 2 แนวทางดังกล่าว คือ  (ก) ในกรณีที�เป็นตัวเลขเปรียบเทยีบ ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินจะอ้างถึงงวดปัจจุบันเทา่นั%น (ข) ในกรณีที�เป็นงบการเงินเปรียบเทยีบ ความเหน็ของผู้สอบบัญชีจะอ้างถึงงบการเงินสาํหรับแต่ละงวดที�นาํเสนอ มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี%กล่าวถึงข้อกาํหนดสาํหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละกรณีแยกจากกนั วนัถอืปฏิบติั 4. มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี%  ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดสิ%นสุดในหรือหลังวันที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 วตัถุประสงค ์
5. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีคือ (ก) เพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัข้อมูลเปรียบเทยีบที�รวมอยู่ในงบการเงินว่าได้มีการนาํเสนอในส่วนที�เป็นสาระสาํคัญตามข้อกาํหนดสาํหรับข้อมูลเปรียบเทยีบในแม่บทการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง และ (ข) เพื�อรายงานตามความรับผิดชอบในการรายงานของผู้สอบบัญชี 
                                                 
1  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 “การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั�งแรก”  
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คําจํากดัความ 
6. เพื�อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชี คาํศัพทต่์อไปนี%มีความหมายดังนี%  (ก) ข้อมูลเปรียบเทียบ หมายถึง จาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลซึ�งเกี�ยวข้องกับงวด      ก่อนหน้านั%นหนึ�งงวดหรือมากกว่าที�รวมอยู่ในงบการเงิน ซึ�งเป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง (ข) ตัวเลขเปรียบเทียบ หมายถึง ข้อมูลเปรียบเทียบซึ�งจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื�นสาํหรับงวดก่อนได้นํามาแสดงรวมเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินงวดปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์เพื�อเป็นข้อมูลที�ให้ใช้เฉพาะในการทาํความเข้าใจเกี�ยวกับจาํนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้องกับงวดปัจจุบัน (ตามมาตรฐานฉบับนี% เรียกว่า “ตัวเลขงวดปัจจุบัน”) ทั%งนี%  ความละเอียดของการนาํเสนอจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื�นขึ%นอยู่กับความเกี�ยวข้องของจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับตัวเลขงวดปัจจุบันเป็นหลัก (ค) งบการเงินเปรียบเทียบ หมายถึง ข้อมูลเปรียบเทียบซึ�งจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื�นสาํหรับงวดก่อนได้นาํมาแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปัจจุบัน และในกรณีที�งบการเงินเปรียบเทยีบได้ผ่านการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะอ้างถึงงบการเงินนั%นในการแสดงความเหน็ของผู้สอบบัญชี ทั%งนี%  ความละเอียดของข้อมูลที�แสดงในงบการเงินเปรียบเทยีบจะอยู่ในระดับเดียวกนักบังบการเงินงวดปัจจุบัน เพื�อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี%  การกล่าวถึง “งวดก่อน” จะหมายความรวมถึง “งวดก่อน ๆ” หากข้อมูลเปรียบเทยีบได้รวมจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับงวดก่อนมากกว่าหนึ�งงวด  ขอ้กําหนด วิธีการตรวจสอบ 7. ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่างบการเงินได้รวมข้อมูลเปรียบเทียบ ตามที�กาํหนดไว้ในแม่บท  การรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องหรือไม่ และข้อมูลดังกล่าวมีการจัดประเภทอย่างเหมาะสมหรือไม่ ในการนี%  ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า (ก) ข้อมูลเปรียบเทียบตรงกันกับจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลอื�นที�แสดงในงวดก่อน หรือได้มีการปรับย้อนหลังตามความเหมาะสมหรือไม่ และ  (ข) นโยบายการบัญชีที�ใช้ในข้อมูลเปรียบเทียบมีความสมํ�าเสมอกับนโยบายการบัญชีที�ใช้              ในงวดปัจจุบัน หรือในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี จะต้องพิจารณาว่า            การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวได้มีการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม และได้แสดงรายการ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ 
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8. ในกรณีที�ผู้สอบบัญชีได้รับรู้ว่ามีความเป็นไปได้ที�จะเกิดการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริง   อันเป็นสาระสาํคัญในข้อมูลเปรียบเทียบในขณะที�ทาํการตรวจสอบงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพิ�มเติมตามความจาํเป็นในสถานการณ์นั%นเพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื�อพิจารณาว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ หากผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินงวดก่อน ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดที�เกี�ยวข้องในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5602 ในกรณีที�งบการเงิน งวดก่อนมีการปรับปรุงแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาว่าข้อมูลเปรียบเทยีบตรงกบังบการเงินที�มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 9. ตามที�กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 5803 ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสอืรับรองสาํหรับทุกงวดบัญชีที�อ้างถึงในความเห็นของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชียังต้องขอหนังสือรับรองเป็นการเฉพาะสาํหรับเรื�องที�เกี�ยวข้องกับการปรับปรุงย้อนหลังเพื�อแก้ไขการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินงวดก่อน ซึ�งมีผลกระทบต่อข้อมูลเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก1) การรายงานการตรวจสอบ  ตวัเลขเปรียบเทียบ 10. ในกรณีที�มีการนําเสนอตัวเลขเปรียบเทียบ ความเห็นของผู้สอบบัญชีต้องไม่อ้างอิงถึงตัวเลขเปรียบเทียบ ยกเว้นเฉพาะกรณีที�กล่าวไว้ในย่อหน้าที� 11 ย่อหน้าที� 12 และย่อหน้าที� 14    (อ้างถึงย่อหน้าที� ก2) 11. ในกรณีที�ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที�ได้เผยแพร่ไปแล้วอย่างมีเงื�อนไข ไม่แสดงความเหน็ หรือแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และเรื�องที�ทาํให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไปดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไปต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ทั%งนี%  ในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีต้อง (ก) อ้างองิถึงตัวเลขงวดปัจจุบันและตัวเลขเปรียบเทยีบ ในการอธบิายถึงสาเหตุของเรื�องที�ทาํให้มีการแสดงความเห็นแบบที�เปลี�ยนแปลงไป เมื�อผลกระทบหรือผลกระทบที�เป็นไปได้ของเรื�องมีสาระสาํคัญต่อตัวเลขงวดปัจจุบัน หรือ (ข) ในกรณีอื�นๆ อธิบายว่าความเหน็ของผู้สอบบัญชีเป็นแบบที�เปลี�ยนแปลงไป เนื�องจากผลกระทบหรือผลกระทบที� เป็นไปได้ของเรื� องที� ยั งไม่ได้ รับการแก้ไขที� มี ต่อความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ของตัวเลขงวดปัจจุบันและตัวเลขเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก3-ก5) 
                                                 
2  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 560 “เหตุการณ์ภายหลังวันที#ในงบการเงิน” ย่อหน้าที# 14-17  
3  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 580 “หนังสอืรับรอง” ย่อหน้าที# 14  
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12. ในกรณีที�ผู้สอบบัญชีได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีว่างบการเงินงวดก่อนมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซึ�งผู้สอบบัญชีได้เคยแสดงความเหน็อย่างไม่มีเงื�อนไขไว้ และตัวเลขเปรียบเทยีบยังไม่ได้มีการปรับย้อนหลังอย่างเหมาะสม หรือยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไข หรือแสดงความเหน็ว่า งบการเงินไม่ถูกต้องในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ซึ�งตัวเลขเปรียบเทยีบได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ�งในงบการเงินงวดปัจจุบัน (อ้างถึงย่อหน้าที� ก6)  งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน 13. ในกรณีที�งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน และผู้สอบบัญชีไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่อตัวเลขเปรียบเทยีบ และผู้สอบบัญชีได้ตัดสินใจที�จะอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน ในวรรคเรื�องอื�นในรายงานของผู้สอบบัญชี ต้องระบุเรื�องต่อไปนี%  (ก) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน  (ข) รูปแบบของความเหน็ที�ผู้สอบบัญชีคนก่อนแสดงไว้ และเหตุผลสาํหรับกรณีที�เป็นความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไป และ (ค) วันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที� ก7) งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ 14. ในกรณีที�งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องระบุในวรรคเรื�องอื�นในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าตัวเลขเปรียบเทียบไม่ได้มีการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม ข้อความดังกล่าวไม่ได้ปลดเปลื%องภาระของผู้สอบบัญชีจากข้อกาํหนดที�ระบุให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมาไม่ได้แสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน4 (อ้างถึงย่อหน้าที� ก8) งบการเงินเปรียบเทียบ 15. ในกรณีที�งบการเงินเปรียบเทยีบได้มีการนาํเสนอ ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต้องอ้างถึงงวดบัญชีแต่ละงวดที�งบการเงินได้มีการนาํเสนอ พร้อมทั%งความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดดังกล่าว (อ้างถึงย่อหน้าที� ก9-ก10)   
                                                 
4 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 ย่อหน้าที# 6 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 5  TSA 710 

16. ในการรายงานต่องบการเงินงวดก่อนที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงวดปัจจุบัน หากความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนดังกล่าวแตกต่างไปจากความเหน็ซึ�งผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้เดิม ผู้สอบบัญชีต้องเปิดเผยถึงเหตุผลสาํคัญที�ทาํให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็แตกต่างไปจากที�รายงานไว้เดิมในวรรคเรื�องอื�น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706(ปรับปรุง)5   (อ้างถึงย่อหน้าที� ก11) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน 17. ในกรณีที�งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน นอกจากการแสดงความเหน็ต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ในวรรคเรื�องอื�น ผู้สอบบัญชีต้องระบุว่า (ก) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน  (ข) รูปแบบของความเหน็ที�ผู้สอบบัญชีคนก่อนแสดงไว้ และเหตุผลสาํหรับกรณีที�เป็นความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไป และ (ค) วันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน  เว้นแต่ว่ารายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่องบการเงินงวดก่อนได้มีการออกใหม่พร้อมกับ     งบการเงิน 18. ในกรณีที�ผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินงวดก่อนมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ ซึ�งผู้สอบบัญชีคนก่อนได้เคยแสดงความเหน็อย่างไม่มีเงื�อนไขไว้ ผู้สอบบัญชีต้องสื�อสารเรื�องการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงดังกล่าวกบัผู้บริหารในระดับที�เหมาะสมและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแล ยกเว้นในกรณีที�ผู้มีหน้าที�กาํกับดูแลทุกคนเกี�ยวข้องกับการบริหารกิจการ6 และร้องขอให้แจ้งผู้สอบบัญชีคนก่อนทราบ หากงบการเงินงวดก่อนได้มีการแก้ไขแล้วและผู้สอบบัญชีคนก่อนเหน็ด้วยที�จะออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ต่องบการเงิน งวดก่อนที�มีการแก้ไขแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องรายงานต่องบการเงินเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั%น (อ้างถึงย่อหน้าที� ก12) งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ 19. ในกรณีที�งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องระบุในวรรคเรื�องอื�นว่า งบการเงินเปรียบเทียบไม่ได้มีการตรวจสอบ อย่างไรกต็าม ข้อความดังกล่าวไม่ได้ปลดเปลื% องภาระของผู้สอบบัญชีจากข้อกาํหนดที�ระบุให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมาไม่ได้แสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน7 (อ้างถึงย่อหน้าที� ก13) 
                                                 
5 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง) “วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และวรรคเรื#องอื#นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ย่อหน้าที# 10-11   
6 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรงุ) “การสื#อสารกบัผู้มีหน้าที#ในการกาํกบัดูแล” ย่อหน้าที# 13  
7 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 510 ย่อหน้าที# 6  
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การนาํไปปฏิบติัและคําอธิบายอื�น วิธีการตรวจสอบ 
หนงัสือรบัรอง (อ้างถึงย่อหน้าที� 9) ก1. ในกรณีของงบการเงินเปรียบเทยีบ ผู้สอบบัญชีต้องขอหนังสือรับรองสาํหรับทุกงวดบัญชีที�อ้างถึงในความเหน็ของผู้สอบบัญชี เนื�องจากผู้บริหารจาํเป็นต้องยืนยันว่าหนังสือรับรองที�ได้ให้ไว้ในงวดก่อนยังมีความเหมาะสมอยู่ ในกรณีของตัวเลขเปรียบเทียบ ผู้สอบบัญชีจะขอหนังสือรับรองสาํหรับงวดปัจจุบันเทา่นั%น เนื�องจากความเหน็ของผู้สอบบัญชีได้แสดงต่องบการเงินงวดดังกล่าวซึ�งได้รวมตัวเลขเปรียบเทียบแล้ว อย่างไรกต็าม ผู้สอบบัญชีจะขอหนังสือรับรองเป็นการเฉพาะสาํหรับเรื�องที�เกี�ยวข้องกับการปรับปรุงย้อนหลังเพื�อแก้ไข การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญในงบการเงินงวดก่อน ซึ�งมีผลกระทบต่อข้อมูลเปรียบเทยีบ การรายงานการตรวจสอบ 
ตวัเลขเปรียบเทียบ ไม่อ้างอิงในความเหน็ของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 10) ก2. ความเหน็ของผู้สอบบัญชีไม่อ้างอิงถึงตัวเลขเปรียบเทยีบ เนื�องจากความเหน็ของผู้สอบบัญชีนั%นได้แสดงต่องบการเงินงวดปัจจุบันโดยรวม ซึ�งได้รวมตัวเลขเปรียบเทยีบแล้ว การแสดงความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที�ยังไม่ได้รับการแก้ไข (อ้างถึงย่อหน้าที� 11) ก3. ในกรณีที�รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนซึ�งได้เผยแพร่ไปแล้ว ได้มีการแสดงความเหน็ไว้อย่างมีเงื�อนไข ไม่แสดงความเหน็ หรือแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และเรื�องที�ทาํให้ความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไปได้รับการแก้ไขและได้มีการบันทึกบัญชีหรือได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมในงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดปัจจุบันไม่ต้องอ้างถึงการเปลี�ยนแปลงในครั%งก่อน ก4. ในกรณีที�ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนซึ� งได้เสนอไปแล้วเป็นแบบที�เปลี�ยนแปลงไป แม้ว่าเรื�องที�ทาํให้แสดงความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไปในงวดก่อนยังไม่ได้รับการแก้ไขอาจไม่เกี�ยวข้องกับตัวเลขงวดปัจจุบัน อย่างไรกต็าม การแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไข การไม่แสดงความเหน็ หรือการแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง (ตามความเหมาะสม) อาจจาํเป็นต่องบการเงินงวดปัจจุบัน เนื�องจากผลกระทบหรือผลกระทบที�เป็นไปได้ของเรื�องที�ยังไม่ได้รับการแก้ไขที�มีต่อความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ของตัวเลขงวดปัจจุบันและตัวเลขเปรียบเทยีบ 
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ก5. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที�รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนเป็นการแสดงความเห็นแบบที�เปลี�ยนแปลงไป และเรื�องที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงยังไม่ได้รับการแก้ไขได้แสดงไว้ในตัวอย่างที� 1 และตัวอย่างที� 2 ของภาคผนวก การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงในงบการเงินงวดก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที� 12) ก6. ในกรณีที�งบการเงินงวดก่อนซึ�งได้แสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงยังไม่ได้รับการแก้ไข และผู้สอบบัญชีไม่ได้ออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ แต่ตัวเลขเปรียบเทยีบได้มีการปรับปรุง หรือเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมแล้วในงบการเงินงวดปัจจุบัน รายงานของผู้สอบบัญชีอาจเพิ�มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เพื�ออธิบายถึงสถานการณ์ และอ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ซึ�งได้อธิบายเรื�องดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน (ดูมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)) งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที� 13) ก7. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที�งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อนและผู้สอบบัญชีไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนในส่วนของตัวเลขเปรียบเทยีบได้แสดงไว้ในตัวอย่างที� 3 ของภาคผนวก 
งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 14) ก8. ในกรณีที� ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับยอดยกมา มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)8 กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไข หรือไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน แล้วแต่ความเหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ถ้าผู้สอบบัญชีพบอุปสรรคที�สาํคัญในการได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมาไม่มีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงซึ�งมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอาจกาํหนดเรื�องดังกล่าวเป็นเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ ตามที�กาํหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 7019 
      
                                                 8  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรงุ) “การแสดงความเหน็แบบที#เปลี#ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  9  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื#อสารเรื#องสาํคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  
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งบการเงินเปรียบเทียบ  การอ้างองิในความเหน็ของผู้สอบบัญชี (อ้างถึงย่อหน้าที� 15) ก9. เนื�องจากรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบนั%นใช้สาํหรับงบการเงินแต่ละงวดที�นาํเสนอ ดังนั%นผู้สอบบัญชีอาจแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไข หรือแสดงความเหน็ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็น หรือเพิ�มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ต่องบการเงินงวดบัญชีใดงวดบัญชีหนึ�งหรือมากกว่า ในขณะที�แสดงความเหน็ที�แตกต่างกนัต่องบการเงินงวดอื�น ก10. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที�ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นทั%งต่องบการเงินงวดปัจจุบันและงบการเงินงวดก่อน ซึ�งเกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงวดปัจจุบัน และงบการเงินงวดก่อนได้มีการแสดงความเห็นแบบที�เปลี�ยนแปลงไป และเรื�องที�ทาํให้มีการเปลี�ยนแปลงยังไม่ได้รับการแก้ไขได้แสดงไว้ในตัวอย่างที� 4 ของภาคผนวก ความเหน็ต่องบการเงินงวดก่อนแตกต่างไปจากความเหน็ที�แสดงไว้เดิม (อ้างถึงย่อหน้าที� 16) ก11. ในกรณีที�รายงานต่องบการเงินงวดก่อนเกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบงวดปัจจุบัน ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนอาจแตกต่างไปจากความเหน็ที�แสดงไว้เดิม หากผู้สอบบัญชีได้รับรู้ถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที�กระทบต่องบการเงินงวดก่อนอย่างมีสาระสาํคัญในระหว่างการตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบัน ในบางประเทศ ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบที�ต้องรายงานเพิ�มเติมซึ�งออกแบบเพื�อปกป้องความน่าเชื�อถือในอนาคตของรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที�ได้เผยแพร่ไปแล้ว งบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน (อ้างถึงย่อหน้าที� 19) ก12. ผู้สอบบัญชีคนก่อนอาจไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที�จะออกรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับใหม่ต่องบการเงินงวดก่อน วรรคเรื�องอื�นในรายงานของผู้สอบบัญชีอาจระบุว่าผู้สอบบัญชีคนก่อนได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนไว้ก่อนที�จะมีการแก้ไข นอกจากนี%      หากผู้สอบบัญชีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื�อให้เป็นที�พอใจเกี�ยวกับความเหมาะสมของการแก้ไขดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจเพิ�มวรรคต่อไปนี% ในรายงานของผู้สอบบัญชี  จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี พ.ศ. 25x2 ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ...... ที�ใช้ในการปรับปรุงงบการเงินสาํหรับปี พ.ศ. 25x1 ข้าพเจ้าเหน็ว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมและได้นาํไปปรับปรุงงบการเงินตามควรแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้รับการแต่งตั%งให้ทาํการตรวจสอบ สอบทานหรือใช้วิธีอื�นใดต่องบการเงินของบริษัทสาํหรับปี พ.ศ. 25x1 นอกเหนือจากการปรับปรุงดังกล่าวดังนั%นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถแสดงความเหน็ หรือให้ความเชื�อมั�นต่องบการเงินสาํหรับปี พ.ศ. 25x1 โดยรวม 
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 งบการเงินงวดก่อนไม่ได้มีการตรวจสอบ (อ้างถึงย่อหน้าที� 19) ก13. ในกรณีที� ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับยอดยกมา มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) กาํหนดให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไข หรือไม่แสดงความเหน็ต่องบการเงิน แล้วแต่ความเหมาะสม ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง) ถ้าผู้สอบบัญชีพบอุปสรรคที�สาํคัญใน การได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ายอดยกมาไม่มีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงที�มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอาจกําหนดเรื�องดังกล่าวเป็นเรื�องสําคัญในการตรวจสอบ ตามที�กําหนดไว้ในมาตรฐาน     การสอบบัญชี รหัส 701  
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ภาคผนวก  ตวัอย่างรายงานของผูส้อบบญัชี  หมายเหตุ  การแสดงตัวอย่างของรายงานของผู้สอบบัญชีทั%งหมดนี%   วรรคความเหน็จะแสดงไว้ในส่วนแรกตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) และวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็จะแสดงต่อจากวรรคความเหน็ ประโยคแรกและประโยคสดุท้ายซึ�งถูกนาํเสนอในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในรายงานแบบเดิม ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ�งของวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ในรายงานแบบใหม่นี%  ตวัอย่างที
 1 – ตวัเลขเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก5) เพื�อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี%  
• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที �ไม ่ใช่ก ิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที� ใช้แม่บทการนําเสนอข้อมูลที�ถ ูกต้องตามที�ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกิจการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600)10  • งบการเงินจัดทาํขึ%นโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื�อวัตถุประสงค์ทั�วไป) • ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงคาํอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการต่องบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 21011 • รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนซึ�งได้เผยแพร่ไปแล้วโดยได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไข •  เรื�องซึ�งทาํให้มีการแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไขยังไม่ได้รับการแก้ไข •  ผลกระทบหรือผลกระทบที�เป็นไปได้ของเรื�องดังกล่าวต่อตัวเลขงวดปัจจุบันมีสาระสาํคัญ และทาํให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไปต่อตัวเลขในงวดปัจจุบัน  • ข้อกาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องที�ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • จากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคัญเกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาํคัญเกี�ยวกับความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนื�องของกจิการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)12 • ผู้สอบบัญชีไม่ต้องสื�อสารเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบและตัดสนิใจที�จะไม่สื�อสารเรื�องดังกล่าว  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 70113 • ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับข้อมูลอื�นก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี • ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงิน 
• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื�น ๆ ในการรายงานตามที�กาํหนดโดยกฎหมายในประเทศ 
                                                 10  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 “ข้อพิจารณาพิเศษ-การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกจิการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื#น” 11  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 “ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี” 12  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรงุ) “การดาํเนินงานต่อเนื#อง” 13  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 “การสื#อสารเรื#องสาํคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค  จาํกดั [หรือระบุผู้รับรายงานที�เหมาะสม] รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน14 ความเห็นอย่างมีเงื
อนไข ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จํากัด (บริษัท) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ%นสดุวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สาํคัญ  ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบของเรื�องตามที�กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไข งบการเงินข้างต้นนี% แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จาํกัด ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ% นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื
อนไข ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ..... บริษัทไม่ได้บันทกึค่าเสื�อมราคาในงบการเงิน ซึ�งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การไม่ปฏบัิติดังกล่าวเป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้บริหารของบริษัท ณ วันเริ�มปีบัญชีก่อน ซึ�งส่งผลให้ข้าพเจ้าแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไขต่องบการเงินสําหรับปีดังกล่าว หากบริษัทคิดค่าเสื�อมราคาโดยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี สาํหรับอาคารและอัตราร้อยละ 20 ต่อปีสาํหรับอุปกรณ์ ขาดทุนสาํหรับปีจะเพิ�มขึ% น จาํนวน XXX บาท ในปี พ.ศ.25x1 และ XXX บาท ในปี พ.ศ.25x0 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์จะลดลงด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมจาํนวน XXX บาท ในปี พ.ศ.25x1 และ XXX บาท ในปี พ.ศ.25x0 และขาดทุนสะสมจะเพิ�มขึ%นจาํนวน XXX บาท ในปี พ.ศ.25x1 และ XXX บาท ในปี พ.ศ.25x0 ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที�เกี�ยวกับการตรวจสอบงบการเงินที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่านี%  ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไขของข้าพเจ้า 
                                                 
14  ไม่จาํเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที#ไม่มีหัวข้อที#สอง “รายงานตามข้อกาํหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื#น” 
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ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที
ในการกํากบัดูแลต่องบการเงิน15 [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)] ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)] รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื
น [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)]  ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาํเสนอรายงานฉบับนี%  คือ ..... (ลายมือชื�อของผู้สอบบัญชี) (เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) (ที�อยู่ของผู้สอบบัญชี) (วันที�)   

                                                 
15  ตลอดตัวอย่างเหล่านี� ของรายงานของผู้สอบบัญชี คาํว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที#ในกาํกับดูแลอาจจาํเป็นต้องแทนที#ด้วยคาํอื#นที#มีความเหมาะสมในบริบทของแม่บททางกฎหมายในแต่ละประเทศ 
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ตวัอย่างที
 2 – ตวัเลขเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก5) เพื�อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี%  
• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที�ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที�ใช้แม่บทการนําเสนอข้อมูลที� ถูกต้องตามที�ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) • งบการเงินจัดทาํขึ%นโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื�อวัตถุประสงค์ทั�วไป) • ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงคาํอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 • รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนซึ�งได้เผยแพร่ไปแล้วโดยได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไข • เรื�องที�ทาํให้มีการแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไขยังไม่ได้รับการแก้ไข • ผลกระทบหรือผลกระทบที� เป็นไปได้จากเรื� องดังกล่าวต่อตัวเลขในงวดปัจจุบันไม่มีสาระสาํคัญ แต่กาํหนดให้ต้องแสดงความเหน็แบบที�เปลี�ยนแปลงไป เนื�องจากผลกระทบหรือผลกระทบที�เป็นไปได้ของเรื�องที�ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ�งมีผลต่อการเปรียบเทยีบของตัวเลขในงวดปัจจุบันกบัตัวเลขเปรียบเทยีบ • ข้อกาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องที�ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  • จากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคัญเกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาํคัญเกี�ยวกับความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนื�องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  • ผู้สอบบัญชีไม่ต้องสื�อสารเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบและตัดสนิใจที�จะไม่สื�อสารเรื�องดังกล่าว  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 • ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับข้อมูลอื�นก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี • ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงิน • นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื�น ๆ ในการรายงานตามที�กาํหนดโดยกฎหมายในประเทศ   
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค  จาํกดั [หรือระบุผู้รับรายงานที�เหมาะสม] รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน16 ความเห็นอย่างมีเงื
อนไข ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จํากัด (บริษัท) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ%นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สาํคัญ ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบที�อาจเกดิขึ%นต่อตัวเลขเปรียบเทยีบจากเรื�องที�กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไข งบการเงินข้างต้นนี% แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จาํกัด ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ%นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื
อนไข เนื�องจากข้าพเจ้าได้รับแต่งตั%งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในระหว่างปี พ.ศ.25x0 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันต้นงวดของงวดดังกล่าว หรือใช้วิธีการตรวจสอบอื�นให้เป็นที�พอใจในปริมาณของสินค้าคงเหลือนั%นได้ สินค้าคงเหลือต้นงวดมีผลกระทบต่อการแสดงผลการดาํเนินงาน ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจาํเป็นต้องปรับปรุงผลการดาํเนินงานและกาํไรสะสมต้นงวดสาํหรับปี พ.ศ.25X0 หรือไม่ เพียงใด  ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินสาํหรับปีสิ% นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.25X0 จึงมีเงื�อนไขในเรื�องดังกล่าว และความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินงวดปัจจุบันจึงมีเงื�อนไขในเรื� องนี% ด้วย เนื�องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทยีบตัวเลขงวดปัจจุบันกบัตัวเลขเปรียบเทยีบ  ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที�เกี�ยวกับการตรวจสอบงบการเงินที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่านี%  ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไขของข้าพเจ้า 
                                                 16  ไม่จาํเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที#ไม่มีหัวข้อที#สอง “รายงานตามข้อกาํหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื#น” 
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ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที
ในการกํากบัดูแลต่องบการเงิน17 [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)] ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)] รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื
น [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)]   ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาํเสนอรายงานฉบับนี%  คือ ..... (ลายมือชื�อของผู้สอบบัญชี) (เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) (ที�อยู่ของผู้สอบบัญชี) (วันที�)    

                                                 17  หรือคาํศพัทอ์ื#นที#เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายประเทศนั�น ๆ 
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ตวัอย่างที
 3 – ตวัเลขเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก7) เพื�อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี%  
• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที�ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที�ใช้แม่บทการนําเสนอข้อมูลที�ถูกต้องตามที�ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) • งบการเงินจัดทาํขึ% นโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื�อวัตถุประสงค์ทั�วไป) • ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงคาํอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 • ผู้สอบบัญชีได้สรุปว่า ความเหน็แบบไม่มีเงื�อนไขมีความเหมาะสมกับหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ • ข้อกาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องที�ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  • จากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคัญเกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาํคัญเกี�ยวกับความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนื�องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  • ผู้สอบบัญชีไม่ต้องสื�อสารเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบและตัดสนิใจที�จะไม่สื�อสารเรื�องดังกล่าว  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 • ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลอื�นทั%งหมดก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีและไม่พบว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคัญ • มีการนาํเสนอตัวเลขเปรียบเทยีบ และงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนก่อน • ผู้สอบบัญชีไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับในการอ้างอิงถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อนต่อตัวเลขเปรียบเทยีบและผู้สอบบัญชีได้ตัดสินใจที�จะอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน • ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงิน • นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื�น ๆ ในการรายงานตามที�กาํหนดโดยกฎหมายในประเทศ  
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค  จาํกดั [หรือระบุผู้รับรายงานที�เหมาะสม] รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน18 ความเห็น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จํากัด (บริษัท) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ%นสดุวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สาํคัญ ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นนี%แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จาํกดั ณ วันที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x1 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ% นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เกณฑใ์นการแสดงความเห็น ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที�เกี�ยวกับการตรวจสอบงบการเงินที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่านี%  ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า เรื
องอื
น งบการเงินของบริษัทสาํหรับปีสิ%นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.25x0 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื�น ซึ�งแสดงความเหน็อย่างไม่มีเงื�อนไขตามรายงานลงวันที� 31 มีนาคม พ.ศ.25x1 ขอ้มูลอื
น (หรือหัวขอ้อื
นตามความเหมาะสม เช่น “ขอ้มูลอื
นนอกเหนือไปจากงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี”) 
[นําเสนอตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 720 (ปรบัปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในภาคผนวก 2 ของมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 720 (ปรบัปรุง)]  
 

                                                 18  ไม่จาํเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที#ไม่มีหัวข้อที#สอง “รายงานตามข้อกาํหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื#น” 



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 18  TSA 710 

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที
ในการกํากบัดูแลต่องบการเงิน19 [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)] ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)] รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื
น [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)]  ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาํเสนอรายงานฉบับนี%  คือ ..... (ลายมือชื�อของผู้สอบบัญชี) (เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) (ที�อยู่ของผู้สอบบัญชี) (วันที�)     

                                                 19  หรือคาํศพัทอ์ื#นที#เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายประเทศนั�น ๆ 
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ตวัอย่างที
 4– งบการเงินเปรียบเทียบ (อ้างถึงย่อหน้าที� ก9) เพื�อวัตถุประสงค์ของตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชี สมมติสถานการณ์ดังต่อไปนี%  
• การตรวจสอบงบการเงินฉบับสมบูรณ์ของกิจการที�ไม่ใช่กิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที�ใช้แม่บทการนําเสนอข้อมูลที�ถูกต้องตามที�ควร การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบกลุ่มกจิการ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600) • งบการเงินจัดทาํขึ% นโดยผู้บริหารตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (เพื�อวัตถุประสงค์ทั�วไป) • ข้อตกลงในงานสอบบัญชีแสดงถึงคาํอธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 • ผู้สอบบัญชีต้องรายงานทั%งต่องบการเงินงวดปัจจุบันและงบการเงินงวดก่อนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินปีปัจจุบัน • รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินงวดก่อนที�ได้เผยแพร่ไปแล้วโดยได้แสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไข • เรื�องที�ทาํให้มีการแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไขยังไม่ได้รับการแก้ไข • ผลกระทบหรือผลกระทบที�เป็นไปได้จากเรื�องดังกล่าวต่อตัวเลขในงวดปัจจุบันมีสาระสาํคัญต่อทั%งงบการเงินงวดปัจจุบันและงวดก่อน ทาํให้มีการเปลี�ยนแปลงความเหน็ของผู้สอบบัญชี • ข้อกาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องที�ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  • จากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับ ผู้สอบบัญชีสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคัญเกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาํคัญเกี�ยวกับความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนื�องของกิจการตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)  • ผู้สอบบัญชีไม่ต้องสื�อสารเรื�องสาํคัญในการตรวจสอบและตัดสนิใจที�จะไม่สื�อสารเรื�องดังกล่าว  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 • ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับข้อมูลอื�นก่อนวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชี • ผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลงบการเงินไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการจัดทาํงบการเงิน 
• นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบอื�น ๆ ในการรายงานตามที�กาํหนดโดยกฎหมายในประเทศ      
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กขค  จาํกดั [หรือระบุผู้รับรายงานที�เหมาะสม] รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน20 ความเห็นอย่างมีเงื
อนไข ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กขค จํากัด  (บริษัท) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.25x1 และ พ.ศ.25x0 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ%นสุดวันเดียวกนัของแต่ละปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สาํคัญ ข้าพเจ้าเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบตามที�กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไข งบการเงินข้างต้นนี% แสดงฐานะการเงินของบริษัท กขค จํากัด ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ.25X1 และ พ.ศ.25X0 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ%นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื
อนไข ตามที�ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ...... บริษัทไม่ได้บันทึกค่าเสื�อมราคาในงบการเงินซึ�งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทคิดค่าเสื�อมราคาโดยวิธเีส้นตรงในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีสาํหรับอาคารและอัตราร้อยละ 20 ต่อปีสาํหรับอุปกรณ์ ขาดทุนสาํหรับปีจะเพิ�มขึ% นจํานวน XXX บาทในปี พ.ศ.25x1 และ XXX บาทในปี พ.ศ.25x0 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์จะลดลงด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมจํานวน XXX บาทในปี พ.ศ.25x1 และ XXX บาทในปี พ.ศ.25x0 และขาดทุนสะสมจะเพิ�มขึ% นจํานวน XXX บาทในปี พ.ศ.25x0 และ XXX บาทในปี พ.ศ.25x0 
 ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที�เกี�ยวกับการตรวจสอบงบการเงินที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  และข้าพเจ้าได้ปฏบัิติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่านี%  ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อย่างมีเงื�อนไขของข้าพเจ้า 
 
 

                                                 20  ไม่จาํเป็นต้องมีหัวข้อ “รายงานต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในกรณีที#ไม่มีหัวข้อที#สอง “รายงานตามข้อกาํหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื#น” 
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 ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ที
ในการกํากบัดูแลต่องบการเงิน21 [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)] ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)] รายงานตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอื
น [นาํเสนอตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) – ดูตัวอย่างที� 1 ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)]   ผู้สอบบัญชีที�รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาํเสนอรายงานฉบับนี%  คือ ..... (ลายมือชื�อของผู้สอบบัญชี) (เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี) (ที�อยู่ของผู้สอบบัญชี) (วันที�)   

                                                 21  หรือคาํศพัทอ์ื#นที#เหมาะสมในความหมายของแม่บทตามกฎหมายประเทศนั�น ๆ  


